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الدروس



1الدرس 



سنتعرف 
.من نكون وما هي المسئوليات الُمسندة إلينا داخل عائالتنا وفي المدرسة

.كالتمن مشيواجههمكيف يقوم األشخاص باختياراتهم اليومية وكيف يقومون بحل ما 

من يواجهكمبتأليف مسرحية مع زمالئكم لتظهروا كيف يمكنكم العمل معًا لحل ما 

.مشكالت يومية







اذكر أسماء أفراد العائلة من القصة

سارة 

األم   األب 

نور سمير 

العمة العم  الجدة الجد  



أنا دوري هو تحضير العشاء 

.  لعائلتي

اق قد تكون مسئوالً عن غسل األطب

.أو إخراج القمامة خارج المنزل











من المسئول عن تحضير العشاء؟

من المسئول عن التنظيف بعد تناول العشاء؟

من المسئول عن الذهاب إلى السوق؟

من المسئول عن إصالح المنضدة المكسورة؟

من المسئول عن تقديم المساعدة في أداء الواجب المنزلي؟

الجد والجدةمن المسئول عن االهتمام باألخ األصغر؟

األب

األب

الجدة

نور وسارة 

الجدة





أساعد أمي في تنظيف المنزل

اذاكر دروسي 





كم العددالدور / المسؤلية

أساعد أمي في المنزل

أسقي الزرع

28

22

16

10



أساعد أمي في المنزل أسقي الزرع









تستغرق أختها وقتًا 

طويالً في الحمام

شعورها بالجوع

وعبورها شارًعا 

مزدحًما بالسيارات

ضبط الوقت 

سلطة فواكهه

اإلمساك بيدها 

األم

الجدة

األخت





المنزل يبعد عن المدرسة 

اذهب المدرسة بالدراجة 





.وكيف تقدم لنا عائلتنا يد المساعدة إليجاد حلوٍل لها

في أي. ولكننا ال نقضي كل الوقت سويًّا في المنزل

مكان آخر نقضي وقتنا؟



. نقضي كثيًرا من الوقت سويًّا في المدرسة

.نقضي وقتًا مع زمالئنا ومعلمينا



عندما نعمل مع اآلخرين في الفصل، فهذا 

يعني أننا نساعد بعضنا بعًضا على التعلم

عندما نعمل مع اآلخرين، فهذا يعني أننا 

.نتعاون سويًّا



صديقتي هبة  

كل تلميذ يكتب أسم صديقه 



ذهبنا إلي المكتبة 

نلعب 





تقديم المساعدة إلتمام اآلخرين ألمورهم





معنى المواطنة

.احترام اآلخرين
.معاملة اآلخرين بالعدل

ِّي باألمانة .التحل 

.إظهار الوالء لألصدقاء والعائلة



المواطن 

.هو شخص ينتمي أو يعيش في مجتمٍع معين

.فكلنا مواطنون مصريون



.أننا ننتمي إلى مجتمع الفصل

.سنتعلم معنى أن تكون مواطنًا صالًحا داخل الفصل وخارجه في مجتمعاتنا وبلدنا



احترام اآلخرين 

ِّي باالحترام يعني االستماع عندما يتحدث اآلخرون، وتشج يع أو دعم التحل 

، اآلخرين الموجودين في حياتك، ومساعدة اآلخرين في حل مشكالتهم

واستخدام لغة مهذبة بكلمات مثل من فضلك وأشكرك، والتعامل مع 

.اآلخرين بلطف



أتجاهل أحيانًا حديث شخص لي

. حيث يُعد هذا سلوًكا قليل االحترام

.خرونفأنا أعرف أنه يجب عليَّ االستماع عندما يتحدث إليِّ اآل



معاملة اآلخرين بالعدل

على أنها معاملة اآلخرين بما تُحب أن يُعاملوك به، إلى جانب 

.تبادل األدوار واتباع القواعد ذاتها



ِّي باألمانة التحل 

.على أنها قول الحقيقة واالعتراف عند ارتكاب األخطاء



إظهار الوالء لألصدقاء والعائلة

على أنها االلتزام بكل ما 

.تقول والوفاء بالوعود



أتجاهل أحيانًا حديث شخص لي• .احترام اآلخرين•

.معاملة اآلخرين بالعدل•

.إظهار الوالء لألصدقاء والعائلة•

ِّي باأل• .مانةالتحل 

أخذ أشياء من أصدقائي•

كرهي لألصدقاء والعائلة •



احترام



عدالة



أمانه



العدالة

األمانة

أفسحت مكان لصديقتهااالحترام

لم تأخذ كتاب زميلتها

يلعبوا جمعيا كرة القدم 





نشاط اليومي

.هو تكرار نشاط معين في كل يوم

أغسل أسناني بالفرشاة والمعجون 

عندما أستيقظ كل صباح









الخط الزمني
.تستيقظ نور كل صباح على صوت المنبه

. ترتدي نور ثيابها وتغسل أسنانها وشعرها 

. نور تتناول فطارها

. تذهب نور مع أختها إلي المدرسة 

. تضع نور حقيبتها وتسأل عما ستتعلمه 



الخط الزمني

.تتناول العشاء مع العائلة 

.تذهب نور إلي سريرها

.تستمع إلي والدتها لقراءة القصة 

تتناول الغاء في الظهيرة 

.تعود نور إلي المنزل



االختيارات 

وجبة اإلفطار

النشاط الذي ستقوم به بعد االنتهاء

من الواجب المنزلي

.الكتاب الذي ستقرؤه قبل الذهاب إلى النوم





.فالملبس والمأكل من الحاجات األساسية





نور قالت إن المنبه يساعدها في االستيقاظ وفي 

.بدء يومها



.ناسنتعلم اليوم عن إدارة الوقت إلنجاز جميع مهام

.الوقت بحكمةوإدارة الوقت تعني استخدام



ساعة رقميةساعة العقارب

حيث تُظهر الساعة الرقمية األرقام فقطإنها ساعة دائرية مرقمة بداخلها عقارب

. فالعقرب الصغير يُشير إلى الساعات

.بينما يُشير العقرب الكبير إلى الدقائق



30 :11



أين ترون الساعات أثناء يومكم؟



:هل هذه الساعات

ساعات ذات عقارب، أم ساعات رقمية؟

عقارب
عقارب

رقمية



تدريب علي قراءة الساعة 

01: 30الساعة الواحدة والنصف



تدريب علي قراءة الساعة 

10: 30الساعة العاشرة والنصف





يكون عملي داخل الفصل 

الموسيقي والساعات + 

لكل تلميذ 



خالد 

15 :10

مالك 

محمود 

جرجس 

أحمد 

منه 

جني 

ميرال 

05 :10

00 :10

55 :09

50 :09
45 :09

40 :09

35 :09



كم عدد الساعات الموجودة في اليوم الواحد؟

.ساعة فقط في اليوم الواحد24يُوجد 



األولويات

. تعني األولوية األشياء المهمة جدًّا في حياتنا

.تُعد المذاكرة أولوية



ليس أولوية

مشاهدة التلفاز



تناول الطعام أم اللعب باأللعاب؟: أيهما أهم

√



التسوق لشراء لعبة أم التسوق من أجل شراء مالبس؟

√



المساعدة في أعمال المنزل أم زيارة صديق؟

√



المساعدة في أعمال المنزل

المذاكرة



مشاهدة التلفازفتناول العشاء

زيارة صديقالمساعدة في أعمال المنزل

التسوق لشراء لعبةالتسوق لشراء مالبس



إدارة الوقت

سيتوفر إذا خصصنا وقتًا محدًدا لألشياء التي نرغب في فعلها، ف

.ما يكفينا من الوقت إلنجاز أولوياتنا

.  كل دقةيُمكننا استخدام الرياضيات لمساعدتنا على إدارة الوقت ب

دقيقة في وقت الفراغ، 20على سبيل المثال، إذا كان لديك 

ترتيب المالبس، فما هو الوقت دقائق في10أخذت منها 

لمشاهدة التلفاز؟



عدد ساعات 

المذاكرة كل يوم 

هذا مثال وكل تلميذ يختار مهمة أو مهمات ويكتب عدد الساعات وشعورة نحو أداء المهمة



ساعات3

ساعات3

ساعات1

ساعات2

ساعات4

ساعات6

ساعات5

ساعة 4

ساعة 2

ساعة 3

ساعة 2

ساعة 3

ساعة 4

ساعة 6

حزين

سعيد 

سعيد 

سعيد 

سعيد 

حزين

حزين



يمكنكم حلِّ الواجبات المدرسية في المنزل مع أخذ استراحات 

.  قصيرة للحفاظ على التركيز

.حيث يُمكنكم تحديد الوقت المحدد للعمل ثم اضبطوا المؤقت

وعند انتهاء الوقت المحددة، خذوا استراحة لمدة خمس دقائق 

.  إلراحة الجسم أو الحركة أو تناول وجبة خفيفة

.سيةوبعد انتهاء االستراحة استكملوا العمل في أداء الواجبات المدر





تسوية

.إيجاد حلول لمشكلة معينة

"تسوية الخالفات"



.نكون في أسعد حاالتنا عندما نعيش في سالم مع اآلخرين

.ة اآلخرينواكتشفنا في وقت سابق كيف تُؤثر اختياراتنا في حيا

ن هناك يُمكن لألفعال أن تُسبب السالم أو تمنع حدوثه عندما يكو

.خالف بينك وبين أحد األشخاص









.ياءكما تعني غالبًا تنازل األشخاص عن بعض األش

تسوية

ه أن يحصل كل شخص على بعض مما يرغب في

.حتى يتم التوصل إلى حل للخالف



مثال 

ب إذا رغبت نور في اللعب خارج المنزل بينما يرغ

أحد أقربائها محمد في اللعب داخل المنزل، فيمكن

ب في هذه الحالة الوصول إلى تسوية بينهما باللع

في الخارج لمدة خمس دقائق وفي داخل المنزل 

.  لمدة خمس دقائق

.ب فيهومن ثَمَّ يحصل كل منهما على قليٍل مما يرغ



االعتذار 

.هو طريقة أخرى مهمة لتحقيق السالم

:وهذه هي خطواته

ِّر جيًدا واسأل نفسك هل فعلت شيئًا خاطئًا؟. 1 فك 

.انظر إلى الشخص اآلخر وتحدث معه بصوت هادئ. 2
"…أنا آسف ألنني"قل . 3









الشجار على لعبة في ملعب من المالعب

المسرحية عن 



. والموضوع هو الحدث الذي تدور حوله المسرحية

الموضوع

هو األشياء التي تفعلها الشخصيات والحديث الذي تقوله

النص المسرحي

.وتعني األغراض المستخدمة في المسرحية

اإلكسسوارات



.يُعطي  لمحة للمشاهدين عن مكان حدوث المسرحية

المشهد

يقوم كل معلم بمساعدة تالميذه في تأليف المسرحية وتمثيلها داخل الفصل 





التطور

.يعني التطور أن تكون أفضل

تعليقات

تعني التعليقات تقديم اقتراحات لمساعدة شخص ما

.على التطور



اكتب اسم المجموعة 



المعلم 

قراءة الدرس العاشر جيداً وقراءة المقياس المتدرج 
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الدروس



1الدرس 







كيف يمكن لنور مساعدة عمتها وطفلتها الجديدة؟



المساعدة في إطعام الطفلة

وتغيير المالبس

واالستحمام

وحمل الطفلة واإلمساك بها

.وغيرها من المهام



مر؟كيف نتغير كلما تقدمنا في الع





تتميز جميع الكائنات الحية 

.بأنها تعيش دورة حياة

كيف تعرفون أن شيئًا ما هو من الكائنات الحية؟

.كاثرالكائن الحي يمكنه أن ينمو ويتغير ويستجيب للبيئة المحيطة كما يمكنه الت

فاإلنسان هو كائن حي؛ ألننا ننمو ونتغير كما نستجيب ونتفاعل مع البيئة 

.المحيطة وننجب أطفا 







ماذا رأت نور في العش باألمس؟



ما الذي تغير من البارحة لليوم؟



لماذا تجلب األم الطعام للصغار؟





المرحلة األولى 

هي البيضة



البيضة رضيع 



البيضة

رضيع 

كيف يتحرك اإلنسان كلما تقدم في العمر؟

بالجناحاتيطير 

يمشي علي رجله 
كائن حي 

يفقس

يلد 



هل يتعلم اإلنسان الطيران؟

ال 



من يرعى صغار الطيور؟

أمهاتهم



من يرعى األطفال وهم صغار؟

أمهاتهم



كائن حي 

األنسان يمشي  الطيور تطير 











أي من أجزاء الجسم تستخدمه الطيور لتتناول الطعام؟

المنقار





.تساعد األجنحة الطائر على التحليق في الهواء للعثور على حشرات

فاألجنحة مهمة بالنسبة إلى الطائر؛ 

.إذ تساعده على الحركة، كما أنها تساعده كذلك على الحصول على الطعام



كيف تساعد العينان الطائر على الحصول على الطعام؟

.تساعد العينان الطائر على الرؤية وإيجاد الطعام



تتناول الزرافة أوراق الشجر 



يتناول التمساح األسماك والحيوانات الصغيرة



يتناول القط البرى األرانب والغزالن، والطيور



يتناول األرنب العشب والتوت



يتناول الضفدع الحشرات



يتناول طائر البجع األسماك



األذنين تساعدان القط البرى على سماع 

صوت فريسته القريبة



لسان الضفدع الطويل يساعده على اصطياد 

الحشرات 



الطويلة تساعدها على ورقبة الزرافة

.الوصول إلى األشجار الطويلة





أحمل الطعام و أقطعهاأليدي

أصل إلى األشياءاألذرع

أمضغ الطعام األسنان





علم مصر 



ما نوع الطائر الظاهر على العلم المصري؟ 

نسر



نسر الذهبي





ر





العين 

مهاجمة فريسته

النظر الحاد



المخالب 

اإلمساك بالفرائس وحملها



منقار

لتناول الطعام



الجناح

يساعده في الطيران





.  تلفةتناول الحيوانات لكثير من األطعمة المخ: أوالً 

يوانات هناك غالبًا رابط بين أعضاء جسم الح: ثانيًا

.ونوع الطعام الذي تتناوله



.تخيل أن النسر الذهبي ليست لديه مخالب

.عدم القدرة على اصطياد حيوان يتحرك نظًرا لعدم وجود مخالب حادة



ما الذي سيتغير إذا لم يكن لدى النسر منقار حاّد؟

طعام طري مثل النباتات؛ نظًرا لعدم وجود منقار حاد



نيت كالفين 





ما المشكلة التي واجهها النسر؟

كسر في منقاره



ر؟لماذا مثَّل هذا األمر مشكلة بالنسبة إلى النس

طعام ألنه ال يستطيع تناول ال



من قام كذلك بمساعدة نيت كالفين؟

طيب األسنان و مهندسون آخرون



ما الذي سيحدث للنسر فيما بعد؟

يستطيع أن يتناول الطعام



ما هي الطابعة ثالثية األبعاد؟

هي عبارة عن آلة تستخدم موادَّ مثل 

.البالستيك لصناعة شيء ثالثي األبعاد





.إن أجسادنا تحصل على الطاقة من خالل تناول الطعام

هل نوع الطعام الذي نتناوله يمثل أهمية؟

.  ومع ذلك، فإن جميع األطعمة متشابهة. فإن جميع األطعمة تمد أجسامنا بالطاقة

.  تتمتع األغذية المختلفة بعناصر غذائية تفيد اجسامنا
.  أجزاء الطعام التي تساعد على نمو أجسامنا، وتقويته وتحافظ على صحتهإن المواد الغذائية هي

ميًّا؟ هل سنظل نتمتع بصحة جيدة إذا لم نتناول سوى البرتقال يو

ما الذي سيحدث إذا لم نتناول سوى الحلوى؟

تي تحتاج أجسامنا إلى مجموعة متنوعة أو أطعمة مختلفة للحصول على جميع العناصر الغذائية ال

.نحتاجها

الجسم يشعر بالخمول 

والكسل



ن ن ن ح

ح ن ن ح

ن
ن ن ن

ن
ح

ح



.ناتساعد األطعمة في مجموعة اللبن والزبادي والجبن على تقوية عظامنا وأسنان



تساعد األطعمة في مجموعة اللحوم، والدواجن، واألسماك، وحبوب 

.الفول، والبيض والمكسرات على بناء تكوين عضالتنا



صحتنا تتمتع الفواكه بالفيتامينات المهمة للحفاظ على



تمدنا األطعمة في مجموعة الخبز، والحبوب، واألرز، والمكرونة بالطاقة التي 

.نحتاجها كل يوم للتفكير واللعب والتعلم



.تساعدنا الخضراوات على هضم الطعام والتخلص من الفضالت من أجسامنا



عظام وأسنان

عضالت

اتالفيتامين

الطاقة

الهضم 



.تساعدنا كٌل من هذه المجموعات الغذائية على الحفاظ على صحة أجسامنا

.وكذلك الكمية التي نتناولها من كل مجموعة غذائية كل يوم مهمة

المخطط الهرم الغذائي 



ما هي المجموعات الغذائية التي يجب تناول أكبر عدد وجبات منها كل يوم؟

مجموعة الخبز، والحبوب، واألرز، والمكرونة 

وجبة في اليوم11إلى 6مقترًحا من 



كم عدد الوجبات المطلوب تناولها من مجموعة اللحم، والدواجن، واألسماك، وحبوب 

الفول، والمكسرات في كل يوم؟

وجبات في اليوم4إلى 2من 



كم عدد الوجبات المطلوب تناولها من الفاكهة والخضراوات في كل يوم؟

وجبات في اليوم5إلى 2من 



كم عدد الوجبات المطلوب تناولها من الفاكهة والخضراوات في كل يوم؟

وجبات في اليوم5إلى 2من 









إزعاج اآلخريناٍل جدًّا  تشغيل الموسيقى بصوٍت ع

تعزيز الصحة وتوفير المالتناول الخضراوات

الحرص على عدم كسر إحدى النوافذ اللعب بأمان في الخارج

تعزيز الصحة الذهاب إلى الفراش في الوقت المحدد



الحفاظ علي الصحة 

عادات النوم النظام الغذائي ممارسه الرياضة



دقيقة 35= 5+ 30

=عدد الدقائق التي ستلعبها نور



2   = ...... +5 =عدد مقادير 

مقادير3= 2–5

3



40  = ...... +60 20=عدد الدقائق 

60–40 =20 أو 



5 +4 +2 +2= مقدار 13=عدد المقادير 



5 +35= دقيقة 40=عدد الدقائق 

دقيقة 20=60-40

نعم يتبقى وقت 





متعفنًاالموز فاسًدا أو

عندما ال يُؤكل الموز في الوقت المناسب، تتكون بقع سوداء على القشرة،

.وتكون له رائحة نفاذة



تناول الطعام غير الطازج من الممكن أن يصيبنا بالمرض 



ما هي الحاالت األخرى التي نعرفها ويكون فيها الطعام غير طازج؟

ل إنه منتهي ويفسد، نقو( مثل الوجبات الخفيفة أو اللبن)عندما يكون الطعام ُمعلبًا 

.الصالحية



تاريخ الصالحية 

هابعض األطعمة يكون لها تاريخ انتهاء للصالحية مطبوع على العلب الخاصة ب

.يءمن الضروري فحص تاريخ انتهاء الصالحية قبل أن نتناول أو نشرب أي ش



تاريخ الصالحية 

برنافهي تخ. من الممكن أن تساعد تواريخ انتهاء الصالحية في أن نكون أصحاء

.متى يكون الطعام غير طازج



تنا ما هي الطرق األخرى التي نستطيع من خاللها الحفاظ على صح

في طريقة تحضيرنا أو تناولنا للطعام؟

يجب عليك غسل يديك قبل لمس الطعام

.ى طعامناحيث إن التلوث والجراثيم يمكن أن ينتقال بسهولة من أيدينا إل



تنا ما هي الطرق األخرى التي نستطيع من خاللها الحفاظ على صح

في طريقة تحضيرنا أو تناولنا للطعام؟

إن بعض األطعمة تحتاج إلى الحفظ في الثالجة

.األطعمة مثل اللبن، واللحم، والبيض يجب أن تحفظ في الثالجة



تنا ما هي الطرق األخرى التي نستطيع من خاللها الحفاظ على صح

في طريقة تحضيرنا أو تناولنا للطعام؟

إن نظافة األدوات التي تستخدمها في الطهي أمر مهم 



ما الذي يجب أن نفعله كي. العديد من أطعمتنا تأتي من األرض

نتأكد من أنها آمنة لألكل؟





م1234



اإلسفنجة 

المنشفة 

فرشاة األسنان 

2

3

4

يساهم في إزالة التربة

تعلق في الخضراوات التي



األطعمة التي تنمو في األرض يجب أن يتم 

تنظيفها بطريقة مالئمة كي نحافظ

.على أنفسنا سالمين وأصحاء





هي عبارة عن مجموعة من الخطوات التي 

استخدامها للمساعدة على يستطيع الناس

.إيجاد حلول لمشكلة ما

التصميم الهندسي 



من يتذكر المهندس الذي قابلناه سابقًا في هذا الفصل؟

ما الذي صممه؟

-------لقد تقابلنا مع السيد 

الذي صمم منقار جديد ألحد النسور

نيت كالفين 



لقد استخدم السيد               عملية التصميم 

.للمساعدة في إيجاد حل لمشكلة ما

نيت كالفين 

ت نيما هي المشكلة التي كان يريد السيد 
حلها؟كالفين 

لقد كانت المشكلة هي حاجة النسر إلى منقار؛ كي 

.يستطيع الشرب وتناول الطعام

.وبعد أن حدد السيد نيت كالفين المشكلة، اتبع العديد من الخطوات إليجاد حل



هذه هي الخطوات الخمس التي يمكن للمهندسين اتباعها 
.للمساعدة في إيجاد حلول لمشاكل الحياة الواقعية

بحث لقد استخدم السيد نيت كالفين أربع خطوات وهو ي
.لمشكلة النسرعن حل للمشكلة







. هناك خطوة لم نسمع بها في هذه القصة أال وهي خطوة التطوير

م ال، ومن عندما نصنع شيئًا نُخضعه أو لالختبار حتى نرى ما إذا كان يعمل أ

.ثم نبدأ في تحسينه

.  ففي أثناء إدخال تحسينات على هذا الشيء، نبدأ العملية ونكررها

.لهذا السبب تدخل هذه العملية ضمن دائرة



ما المشكالت التي ربما واجهت السيد كالفين أثناء محاولة تصميم المنقار؟

هل كان أول منقار يصممه دقيق الصنع ؟

ماذا لو سقط المنقار؟

المنقار كان أملَس للغاية؟



واآلن ظهرت مشكلة جديدة أمام السيد كالفين وعليه حلها، كما يمكنه

.  العودة إلى خطوات عملية التصميم

سيكون بحاجة إلى البحث عن أفكار جديدة، واختبار مواد جديدة،

.ةثاني" التصنيع"ووضع خطة جديدة، ومن ثم إدخال التصميم في مرحلة 

مرحلة مهمة، إذ إن األشياء ال تعمل بصورة جيدة" التطوير"تُعد مرحلة 

.دائًما من المرة األولى أو الثانية

.فنحن نتعلم من أخطائنا



أجزاء عملية التعلّم 

ارهماتطوير التصميم باعتبارتكاب األخطاء

.يالحظ التالميذ الفائدة من الفشل ويواصلوا العمل لتطوير تصميمهم والتعلم من أخطائهم





أطول سلسلة ورقية : الفكرة 

ورقة واحدة، صمغ ، مسطرة ، مقص : المواد المستخدمة  

تسطير الورقة ، قصها إلي شرائط : الخطة 

لزق طرف شريط ، أداخل شريط أخر : التصنيع 

إلي آخر شريط ..... ولزقه 





أقارن أطوال السالسل المختلفة 





أطول سلسلة ورقية : الفكرة 

ورقة واحدة، صمغ ، مسطرة ، مقص : المواد المستخدمة  

تسطير الورقة ، قصها إلي شرائط : الخطة 

لزق طرف شريط ، أداخل شريط أخر : التصنيع 

إلي آخر شريط ..... ولزقه 









اذكر المشكالت التي واجهت نور ؟

.صعوبة تجميع أوراق السبانخ •

.األشواك الظاهرة على نبات الباذنجان •

.صعوبة فصل الباذنجان عن الساق •

.تنظيف الخضراوات في مكان صغير •

.عدم القدرة على استخدام منشفة للتنظيف•



تصميم أدواتنا
.فرشاة لتنظيف الباذنجان•

.رةصينية أو فرشاة خاصة لتنظيف أوراق السبانخ الصغي•

.وعاء لتنظيف الخضراوات في الخارج•

أحد أنواع ) طريقة لغسل أوراق السبانخ قبل اقتالعها •

(.  رشاشات المياه

.طريقة القتالع أوراق السبانخ المتسخة دون تلويث اليد•

.أداة تقطيع إلزالة الباذنجان من الساق•

.حامل لتجنب أشواك ساق الباذنجان•



اترك كل تلميذ أو كل مجموعه تفكر في األداة وتنفذها •







ثالث طرق لتجعلنا نقرر شراء منتج ما



د مجدي يعقوب

االستعانة بأحد الخبراء أو المشاهير لعرض رأيه في المنتج-1



هذا هو أفضل معجون 

أسنان يمكن استخدامه 



االرتباط بمشاعرنا أو عواطفنا-2



عرض خصومات أو هدايا مجانية -3





باذنجانمقص باذنجان



75 ً الفالحجنيها



يحافظ علي النه

التشوكاليد من 
من محل 

الحدايد



الفالح

بذور الباذنجان لزراعة 



https://ashjarshop.com/

ال01098765432

https://ashjarshop.com/




مقص باذنجان

يساعد كل فالح في جني نبات الباذنجان







الوادي الجديد 

إدارة الداخلة التعليمية 
مدرسة عمر بن الخطاب  

مروة عبد الشافي مهدي سيد 





الدروس



1الدرس 



. هي نمط عمل يتطلب مهارات وتدريبات خاصة

.يختار الكبار مهنة، ثم يبحثون عن مهنة في ذلك المجال

المهنة



فالح 
مهندسون زراعيون

راعي

نحال

تصليح األحذية 

كهربائي

نجار

عامل بناء



بقال

جزار

رجل أعمال

محاسب

مرشد سياحي

طباخ

(جرسون)نادل 

مضيفة 









.يعمل والد نور عامل بناء•

وهو يقع ضمن تصنيف المهن أو المهن •

.الصناعية

وتعمل والدة نور مضيفة، وتقع هذه المهنة•

.ضمن المهن السياحية

ا• .هاتان الوظيفتان مختلفتان جدًّ



ألنني أحب االعتناء بقطتي الصغيرة كما أحب لعب كرة القدم مع عائلتي







32



22

2



.، فإن اهتماماتك تتالءم مع المهن5إذا كان لديك معظم العالمات في المربع 

لق تتع. الموجودة في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات

.بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات STEMمهن 

المهندسين، والعلماء، وعلماء  STEMحيث من الممكن أن تتضمن مهن 

.األحياء، ومبرمجي الكمبيوتر



حرث األرض 

الجرار



يحصد القمح

المنجل 



يستخدم الجرار في حرث األرض-1

حيستخدم المنجل في حصاد القم-2



كهربائي

مفك



عامل بناء

المسمار والشاكوش والخشب 



لسلوكيستخدم الكهربائي المفك في التركيب ا-1

بناءيستخدم عامل البناء المسمار والشاكوش والخشب  في ال-2



محصل 

الكمبيوتر



صيدالنية

األدوية



يستخدم المحصل الكمبيوتر في المحالت-1

تستخدم الصيدالنية األدوية -2



موظف استقبال 

الكمبيوتر



مرشد سياحي 

خرائط 



لفندقيستخدم الموظف االستقبال  الكمبيوتر في ا-1

يستخدم المرشد السياحي الخرائط األماكن السياحية  -2



العلماء

صناعة جهاز 



المبرمج

الكمبيوتر



يستخدم العلماء األسالك في تصنيع جهاز-1

يستخدم المبرمج الكمبيوتر في البرمجة-2





نحن نتعلم

ة، كل أسبوع القراءة، والكتابة، والرياضيات، والدراسات االجتماعي

.والعلوم، والتكنولوجيا، والفنون

يكتب كل تلميذ الموضوع المفضل لديه 



الفنون

أحب الرسم واأللوان والطبيعة 

ومزج األلوان والفرشاة 





كيف يمكن للفالح أن يستخدم المعرفة المتعلقة بالعلوم؟

الفالح يحتاج إلى معرفة كيف تنمو النباتات والحيوانات

.وهذا ما نتعلمه في العلوم







تحديد الرياضيات في المهنة الخاصة بمعاون المبيعات

.تعرف مقدار النقود التي ستنفقها-1

.تحسب األموال التي حصلت عليها -2

. تحسب التكلفة -3

تحديد القراءة والعلوم والرياضيات بالنسبة إلى مهنة العم

.أنظمة تكنولوجيا المعلومات-1

.برامج أجهزة الكمبيوتر-2

.  يكتب تقارير-3









رجال إطفاء الحرائق

المعلمين

رجال الشرطة

األطباء

عمال البناء

عمال الكهرباء

عمال الحديد والصلب

المهن في مجتمعنا



مجتمعنا ريفي 

يوجد العديد من المهن الزراعية



عامل بناء
اني يستخدم المطرقة في بناء المب

جنيها  150= اليوم 
علي حسب الوظيفة المختارة من كل تلميذ





المطرقة

نعم

أبني جميع المباني





سبب أهمية المهن

هو أنها تزود األشخاص والعائالت بالمال

". بالدخل"تُسمى األموال التي تجنيها من مهنة 

هل تعتقدون أن الدخل مهم لعائالتكم؟



ة لدى صديقتنا نور ابنة خالة في سن المراهق

.ترغب في شراء هاتف

فة تساعدها نور على القيام بتبادل األفكار لكا

الطرق التي تستطيع استخدامها لجني بعض

.المال



ادخار المصروف 
اليومي لها 

تعمل بعد اليوم 
الدراسي

مشروع 
صغير

عمل جمعية 
مع زمالئها 

تحويل الموهبة 
إلى حرفة

بيع األغراض 
الخاصة





يُستخدم دخل والديكم في دفع أموال عن 

.األشياء التي تلبي احتياجاتكم

يدفع الدخل عن منزلكم، والطعام،

والمالبس، والمواصالت، واألشياء األخرى 

.التي تجعل حياتكم أسهل أو أكثر راحة



هل عرفتم أن والديكم

يتخذون خيارات بشأن كيفية استخدام دخلهما؟



جنيهاً 20= 10+ 10= ثمن التذكرة ذهاب وعودة 

( = أيام 5في ) تحتاج كل أسبوع 

جنيهاً 100= 20+ 20+ 20+20+ 20



= المبلغ الذي تنفقه جدتي 
35 +5 +58 =98

جنيهاً 

جنيهاً 2= 98–100



= المبلغ الذي حصل عليه أوالد عمي

جنيهاً 90= 54+ 45



= المبلغ الذي يدفع أبي 

جنيهاً 300= 500-200



األب 

529

العمة العم األم 

421658350



األم
جنيهاً 10

مواصالت

الجدة

جنيهاً 100

شراء الطعام

األوالد العم 

جنيهاً 90

كراسات 

نور

جنيهاً 500

مالبس





.أنا  شخص يبيع التوابل



مرحبًا، أقبلوا لشراء 

سأبيع. التوابل من عندي

.لكم بسعر جيد للغاية



ما نوع التوابل التي 

معك؟



معي أنواع عديدة من 

التوابل، ماذا تفضل؟



.أحب الزعفران



.  معي زعفران جيد للغاية

إنه األفضل







مرشد سياحي 

هذه أهرامات الجيزة



طيار

أسافر جميع البالد



رجل الشرطة

أحمي بلدي



معلم

أعلم جميع األطفال



طبيب 

أعالج المرضى





زراعية

صناعية

تجارية

سياحية
مهن متعلقة بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات



ما الفئة التي يبدو أنها تحظى بأغلب •

االهتمام؟

مام؟ما الفئة التي يبدو أنها تحظى بأقل اهت•



أي فئة وقف فيها الكثير من الفتيات؟•

أي فئة وقف فيها الكثير من األوالد؟•





طبيب بطري



.يتغير عالمنا باستمرار•

توافر قد تتواجد مهن لكم في المستقبل ال ت

.  اآلن

وجود أجهزة الكمبيوتر، لم تكن هناكفقبل

.مهن للمبرمجين



أحّب الطبخ 

والطباعة ثالثية 

.األبعاد



قد تكون

وظيفتي المثالية في المستقبل

.ابتكار وجبات ثالثية األبعاد



تسمى وظيفتي

طاهي وجبات ثالثية "

"األبعاد



لإلعالن عن المهنة التي تحلمون بها في المستقبل

.عنوان المهنة•

.الفئة أو المهنة التي ستندرج تحتها المهنة•

.رسمة لك أثناء أداء المهنة•

.أدوات خاصة قد تستخدمها•

.مهارات خاصة أو اهتمامات قد تحتاجها•



يختار كل تلميذ المهنة التي يحب أن يكون بها في المستقبل 

مبرمج
STEMعلوم ، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات





كمبيوتر

برامج برمجية  

إدارة الوقت

التعامل مع قواعد البيانات

اختبار البرمجيات





كمبيوتر

أحب األلعاب االلكترونية  



المهارات واالهتمامات

تعلب األلعاب االلكترونية 





هو المكان الذي يجمع بين

الباحثين عن مهنة للتحدث مع الراغبين في 

توظيف شخص ما

معرض المهن 









الوادي الجديد 

إدارة الداخلة التعليمية 
مدرسة عمر بن الخطاب  

مروة عبد الشافي مهدي سيد 





الدروس



1الدرس 



ما هو الفرق بين الحيوانات والنباتات؟



اذكر اسم ثالثة من اآلثار المصرية؟



اذا ترى في السماء ليال ؟



هل سنستخدم حاسة الشم لإلجابة عن سؤال 

ماذا ترى في السماء ليال؟"

ال



هل سنستخدم حاسة الشم لإلجابة عن سؤال 

ماذا ترى في السماء ليال؟"

فالبصر هو الحاسة األساسية التي سنستعين بها







ما أول شيء تراه نور في السماء؟

طائرة 



ما الشكالن اللذان رآهما كل من نور وحسام في السحاب؟

وسادة 

قطة 



ما األشياء األخرى التي يراها كل من حسام ونور في السماء؟

النجوم  

القمر 



ماذا ترى في السماء عندما تنظر إلى أعلى؟



ما الفرق بين السماء ليال والسماء نهارا؟



النجوم 

القمر 

الشمس 

السحب 





.هي مكان يذهب إليه الناس لتعرف السماء ليال

القبة السماوية 

مكان نتعلم منه عن سمائنا الجميلة



رد أما الليلة، فمن فضلكم اطلبوا من ف

من أفراد أسرتكم اصطحابكم إلى 

.الخارج لمشاهدة السماء ليال

ماذا ترى؟ 

ء أتساءل إن كنتم ترون نفس الشي

.الذي أراه







ما هو اللون الذي ستختارونه لتلوين السماء ليال؟

هل ستستخدمون لونًا واحًدا أم ألوانًا متعددة؟

لماذا اخترتم هذه األلوان؟

هل رسمتم النجوم؟

ما هي األلوان التي لونتم بها النجوم؟



هل الحظتم أي نمط أو شكل خالل مشاهدة السماء ليلة األمس؟

لقد الحظ اإلنسان منذ آالف السنين األنماط وتعرف على 

.األشكال التي تكونها النجوم

عندما ننظر إلى السماء في ليلة صافية،

.نالحظ أن بعض النجوم ساطعاً جداً من نجوم أخرى







ال تُوجد مشكلة إذا لم تاُلحظوا الشكل الذي الحظه 

.زمالؤكم

.  حيث تُوجد العديد من االحتماالت في هذه الصور

حب فهل تتذكرون كيف اختلف حسام ونور في تحديد الس  

التي الحظوها؟

ء المكونة دائًما ما تتغير أشكال الس حب بسبب تحرك الما

كا وقد الحظ اإلنسان في عصور قديمة أش. لها عبر الهواء

.ثابتة في السماء ليلة بعد ليلة

.ثم بدأ في تسمية هذه األشكال وسرد القصص عنها



.أن امرأة تسير عبر قوس في السماء لتصل إلى عالم آخر







تُظهر هذه صورة التجمع النجمي المسمى بالجوزاء

ديستخدمها للصي



الجسم والتنورة



ف األشخاص على الكثير من األشكال التي تُكونها التجمعات تعرَّ

.  النجمية الثابتة وسردوا قصًصا عنها منذ آالف السنين

لك تُوجد كلمة تُطلق على األشكال التي ياُلحظها علماء الف

.واألشخاص من مختلف أنحاء العالم

التجمع نجمي

ن شك خياليًّا يتفق األشخاص علي .ههي مجموعة من النجوم تُكو ِّ



الجوزاء 

هو صياد يحمل سهًما وقوًسا ومعه كالب وهو مثال على القصص التي 

.يبتكرها األشخاص عن التجمعات النجمية الثابتة





أن اإلنسان في العصور القديمة قد تمكن من 

.مالحظة النجوم بنفس أنماطها في كل ليلة

.فالنجوم ثابتة ال يتغير ترتيبها

هناك شيء آخر الحظه 

اإلنسان في العصور القديمة؛

إذ الحظ أن تجمع نجمي 

تتحرك في " الجوزاء"

.السماء ليالً 



.إنها الشمس، فهي تتحرك في السماء بنمط يُمكن توقعه

ما هي الكلمة التي نستخدمها لوصف ُطلوع الشمس في النهار؟

تشرق الشمس في الصباح 



.إنها الشمس، فهي تتحرك في السماء بنمط يُمكن توقعه

ما هي الكلمة التي نستخدمها لوصف اختفاء الشمس في المساء؟

تغرب الشمس في المساء



!  الشيء نفسههل تعرفون أن النجوم تفعل

.ي نهايتهتبدأ النجوم في الس طوع ليالً وتختفي ف



ي هناك حقيقة طريفة، وهي أن النجوم ال تسطع ف

.الوقت نفسه في كل مساء

ي كل حيث يتغير وقت ُسطوعها رويًدا رويًدا ف

.ليلة





النمط
الذي الحظه حامد هو ُسطوع النجوم قبل كل 

حيث ستساعدنا هذه . ليلة بأربع دقائق

المعلومات في اكتشاف وقت ُسطوع تجمع 

في األربع ليال  " الجوزاء"نجمي 

.القادمة
مساءاً 8: 16

مساءاً 8: 12

مساءاً 8: 08

مساءاً 8: 04



:وإجراء المراجعة عند الحاجة في األشكال اآلتية

.التاليةطرح أربع دقائق من توقيت الليلة السابقة إليجاد وقت الس طوع في الليلة

".دقائق: ساعات"كتابة األوقات في شكل 

لسابقة استخدام الطرح بدًل من الجمع؛ ألن التوقيت المراد احتسابه يكون في األوقات ا

.وليست الالحقة

ن يحتاج التالميذ إلى طرح أربع دقائق من خانة الدقائق وليس من خانة الساعات؛ أل

.وقت الُسطوع هو أربع دقائق سابقة

.تخصيص مكان في الجدول لكتابة التوقعات



كر هل تسطع النجوم مع مرور الوقت في وقت  مب

أم متأخر من الليل؟

النجوم تظهر في وقت  مبكر  كل ليلة 



طرح أربع دقائق 







أين يُوجد الش ْعرى في مجموعة النجوم؟

ما الشيء المميز في الش ْعرى؟

نجم ساطع



هل يظهر الش ْعرى في التوقيت ذاته من كل ليلة؟

ال

أن كوكب الشِّعرى هو نجم 

. مميز للغاية

، فعندما يظهر في توقيت  محدد  

فهذا يعني حلول موسم فيضان 

.النيل



.إن النجوم لها أهمية كبيرة في حياة اإلنسان على مدار تاريخ





حركة الشمس

















الظل
.هو مساحة سوداء اللون، ويقع الظل بسبب حجب شيء ما لمسار الضوء



ما األشياء المطلوبة لتكوين الظل؟

.مصدر للضوء، وأحد األشياء، وسطح ما، ووضعها في الجهة المقابلة لمصدر الضوء

سطح ما 

مصدر ضوء

شيء ما 



مصدر ضوء

شيء ما

سطح ما



.أستطيع قراءة أحد الكتب على ضوء الشمس

.أتمكن من االستعانة به في القراءة



.ال أستطيع قراءة أحد الكتب على ضوء النجوم

عانة به بالنسبة إلي، ضوء النجوم خافت للغاية، وال أتمكن من االست

.في القراءة



.  لقد رأيت الظل الذي تكونه الشمس، وذلك بسبب الضوء الساطع الذي تتميز به



أشعر بدفء الشمس عندما أذهب إلى الخارج في يوم  مشمس



لم أشعر بالدفء النابع من أحد النجوم في السماء ليالً 

هل تستطيعون الشعور بالدفء النابع من أحد النجوم في السماء ليال؟



نعم

نعم 

نعم 

ال

ال 

ال





ة بإجراء بعض التجارب التي ستساعدنا على فهم طبيع•

.اختالف شكل الشمس عن بقية النجوم

شرح معنى تجربة؟

فمعناه أننا نختبر فكرة ما عن طريق تسجيل بعض

.المالحظات الدقيقة



.نتبع كل خطوة من الخطوات سويًّا

.فالخطوة األولى هي النظر إلى الشيء الذي بحوزتي

إذا لم تتمكنوا من رؤية الشيء الذي بحوزتي

.  الحظوا كيف يبدو طول الشيء الموجود معي بالمقارنة بأيديكم

هل يظهر بنفس حجم يديك؟

هل يبدو أصغر؟ 

هل في حجم أحد األصابع؟ 

أم قد يكون أصغر حجًما من ظفرك؟













.أنها تبدو أكثر إشراقًا

.  يناتبدو الشمس أكبر حجًما عن بقية النجوم ألنها األقرب إل
وما الذي تتميز به شمسنا عن بقية النجوم؟



يجب ان تنفذ التجربة داخل الفصل



.عندما نبدأ، ستقوم برفع الكشاف هكذا
.تدرب، ولكن ال تقم بتشغيل الكشاف

يمكنك تشغيل. من فضلك أمسك الكشاف والورق في المواضع الصحيحة

.الكشاف

. الحظوا الضوء الساطع على الورقة



ما الذي تعتقدون أنه جعل الضوء يظهر خافتا؟

هل تعتقدون أن درجة سطوع الضوء قد انخفضت، 

أم أنه يظهر كذلك على الورقة؟

ماذا حدث عندما نقلنا الورقة مسافة طاولة بعيًدا عن الكشاف؟

هل كان هناك أحد األنماط التي توضح كيفية تغير الضوء الظاهر على الورقة؟



نرى أنه كلما أبعدنا الورقة عن الكشاف، 

انخفضت درجة سطوع الضوء على الورقة،

.مع أن الضوء الصادر من الكشاف لم يتغير

.كيف للشمس أن تختلف عن بقية النجوم

هل تظهر النجوم أكثر سطوًعا من الشمس أم أقل؟

.تظهر النجوم أقل سطوًعا من الشمس



. النجوم هي أبعد من الشمس

. ولهذا السبب تظهر النجوم أقل سطوًعا من الشمس

.وبعض النجوم بعيدة جدًّا لدرجة أننا ال نستطيع رؤيتها بالعين

يمكن رؤيته في السماء ليالً ما الذي

ماذا في اعتقادكم يمكن أن يوجد في السماء وال نستطيع رؤيته بأعيننا؟



. النجوم هي أبعد من الشمس

. ولهذا السبب تظهر النجوم أقل سطوًعا من الشمس

.وبعض النجوم بعيدة جدًّا لدرجة أننا ال نستطيع رؤيتها بالعين

.كيف للشمس أن تختلف عن بقية النجوم

هل تظهر النجوم أكثر سطوًعا من الشمس أم أقل؟

.تظهر النجوم أقل سطوًعا من الشمس









ماذا ترون في الصورة؟

.إن األشكال الموجودة في الصورة ليست نجوًما فردية

.بل هي مجرات



نت من العديد والعديد من النجوم .المجرة تكوَّ









الظالم الموجود حول المجرة وأن المجرة ينبعث منها الضوء



.الضوء المنبعث من المجرة يتكون من عدة نجوم

هل هذا هو ما يراه كل منكم في السماء ليال؟

ال يمكننا رؤية معظم 

ا، المجرات ألنها بعيدة جدًّ 

وال يمكن أن ترى أعيننا 

.أشياء معتمة



نُطلق على األداة التي تساعدنا على رؤية األشياء المعتمة في السماء

التليسكوب



إنها صورة جميلة للمجرة التُقطت باستخدام التليسكوب



.نستخدم التليسكوب لرؤية األشياء المعتمة في السماء

.ويمكننا كذلك التقاط صور بالتليسكوب مثل صور المجرات

.العميقةأدوات تمكننا من استيعاب ما السماءالتليسكوباتوتعتبر 



اء؟هل يعلم أحدكم ماذا يُطلق على العالم الذي يقوم بدراسة السم

.  يساعدنا عالم الفلك في فهم السماء ليال والمجرات البعيدة

.ويعد التليسكوب إحدى األدوات التي يستخدمها عالم الفلك





كيف نستخدم األدوات للحصول على رؤية أكثر مما تستطيع 

أعيننا رؤيته؟





من سيكون في قصتكم؟•

كيف ستبدو الشخصية؟•

ماذا تفعل الشخصية؟•

لماذا تعد شخصية مهمة؟•

أين يعيش أو تعيش؟•

هل يمكن رؤيته في السماء ليال؟•

؟ما الذي يجب أن نعرفه عن الشخصية الخاصة بك•

ماذا سنتعلم من الشخصية الخاصة بك؟•









































من يستطيع أن يخبرنا بما يجب أن يحدث في بداية القصة؟

التعريف بالشخصيات والمكان

وماذا عن منتصف القصة؟

تواجه الشخصية مشكلة ما، أو قد يخطر ببالها سؤال ما،

.كما تقرر ما ستقوم به أو أين ستذهب

ماذا يحدث في نهاية القصة؟

.تُحل المشكلة، كما تتغير الشخصية أو تتعلم درًسا 



مركبة فضائية 

كوكب 

العالم الفضاء

سناء ، خالها 

صنع مركبة 

فضائية 

تغيير كل شيء

رحلة 

استكشافية

ركوكب كيبل

سرعة الضوء

المخلوقات الفضائية

عاشت في 

حياتها الجديدة 

تقدم والديها بالعمر 



سناء في الفضاء

وعند العودة لألرض تغير كل شيء  شكل المدينة، قال خالها لقد نسيت البعد الرابع للنظرية

.النسبية الزمن يتباطأ مع سرعة الضوء بمرات 

تفاجأت سناء بتقدم والديها بالعمر فرحو بعودة سناء وأقاموا لها حفالً وعاشت سناء 

بحياتها الجديدة 

.تحب سناء قراءة الكتب عن الفضاء وتحفظ أسماء المجرات والنجوم 

.أهدها خالها المخترع تلسكوباً تراقب به الكواكب 

.نزور كوكب كيبلر الشبيه باألرض . صنع خالها مركبة فضائية للرحلة االستكشافية 

هبطت المركبة .لبست زيها وودعت أهلها . تسير المركبة بسرعه الضوء

سألت خالها أين المخلوقات الفضائية ؟. علي الكوكب كيبلر وأعجبها المنظر







القبة السماوية

باإلسكندرية 



.لالمهمة األولى هي العمل معًا لرسم صورة تجمع نجمي لنعلقها في الفص

المهمة الثانية هي كتابة معلومات عن التجمع نجمي التي رسمتموها

.أو تأليف قصة ومشاركتها مع زمالئكم

.االمهمة الثالثة عرض بعض من هذه المعلومات شفهيًّ 



الشعري

 ً أكثر النجوم سطوعا

هو نجم مميزا للغاية وعند ظهوره قرب فيضان النيل

نحتفل بهذا الموسم كل عام ويسمي وفاء النيل





لماذا يسمي بهذا االسم ؟ 

ة ؟ما ترتيبه من حيث اللمعان بين األجرام السماوي



محمود

لبني

خالد





عمل مشروع داخل الفصل القبة السماوية

وكل مجموعه تقوم برسم وكتابه 

المطلوب منها 

وكل مجموعه يكون ليها مرشد سياحي 

للقبة السماوية   



الشعري 



الظل

المجرات

التلسكوب









الوادي الجديد 

إدارة الداخلة التعليمية 
مدرسة عمر بن الخطاب  

مروة عبد الشافي مهدي سيد 





الدروس



1الدرس 







.البيئة المحيطة بمدرستنا

من منكم يستطيع وصف شيء يوجد في البيئة المحلية؟



(عشبية، أم رملية، وما إلى ذلك؟)ما هو نوع التربة حول المدرسة 

ما هي النباتات التي تنمو بالقرب من المبنى؟ 



يوجد العديد من البيئات في مصر

بيئة صحراوية 
بيئة ساحلية  

بيئة زراعية  



بيئة زراعية 
، (الماء والجبال)المناظر الطبيعية 

،(األشجار)والنباتات  وكذلك الدليل على 

القوارب الشراعية )النشاط اإلنساني 

(.والمباني



بيئة صحراوية 

بيئة ساحلية



كيف تتشابه هذه البيئات؟

كيف ستكون الحياة في هذه البيئات هي ذاتها؟

كيف تختلف البيئات؟

كيف ستكون الحياة في هذه البيئات مختلفة؟



البشر

.البشر جزٌء من البيئة أيًضا
ك األشياء نتحدث عن بيئتنا، فنحن نتحدث عن كل ما يحيط بنا، بما في ذلك تلعندما

.التي من صنع اإلنسان



ن هل تعتقدون أن جميع األشياء التي م

عية؟صنع اإلنسان تساعد البيئة الطبي

ما األشياء التي من صنع اإلنسان التي نعتقد أنها تساعد البيئة؟

هل توجد أشياء من صنع 

اإلنسان قد تضّر بالبيئة 

الطبيعية؟



البيئة
، المحيط أو الظروف التي يعيش فيها شخص

.أو حيوان، أو نبات 



البيئة

المحيط أو الظروف 

، التي يعيش فيها شخص

.أو حيوان، أو نبات 



ة أنا أعيش في بيئة صحراوي





يحدد التالميذ الكلمات الصعبة بالنسبة لكل تلميذ بمفردة 







فيه ضوء الشمس؟يوجدما سبب نقل نور لحوض النبات إلى مكان 

ما الذي قام به حسام في نهاية القصة؟ 

لماذا لم يوضح المؤلف؟

. ابتسم حسام في نهاية القصة، لكن المؤلف لم يخبرنا عن السبب

ل أحيانًا يريد المؤلف من القارئ التفكير في القصة واستخدام مفاتيح ح

.األلغاز فيها لتحديد سبب وقوع حدٍث ما

". نستنتج"عندما نستخدم مفاتيح حل األلغاز للفهم، 

من تبسم حسام؟" استنتاجه"ما الذي يمكنك 



من تبسم حسام؟" استنتاجه"ما الذي يمكنك 

أعتقد أن حساًما سعيد لرؤية الفراشة والحيوانات 
. األخرى في الحديقة

.سبب تبسم حسام في القصة" استنتاج"يمكننا 



استنتاج التالميذ للونك المفضل عن طريق وصف األشياء 

.الموجودة في الفصل التي فيها لونك المفضل

استنتاج التالميذ لنوع الكتاب المفضل لديك بمشاركة بعض من 

.كتبك المفضلة معهم

.استنتاج التالميذ إلجازتك القادمة بقراءة قائمة عّما ستأخذه معك



يمكننا إيجاد سبب لشيء 

.ما يحدث دون اإلخبار عنه

االستنتاج



استنتاج التالميذ لنوع الكتاب المفضل لديك 

استنتاج التالميذ للونك المفضل 



عصافير ورد

شجر

نخل

يمام

حمام

كرسي

منضدة

باب



عصافير
زهور

نعناع

خضراوات

قطة

كلب

كمبيوتر

تليفون

ثالجة





البيئة الطبيعية

هو موطن للنباتات والحيوانات 

تؤثر البيئة المحلية في النباتات والحيوانات التي تعيش هناك



البيئة الطبيعية

من يمكنه ذكر اسم نبات أو حيوان يمكننا رؤيته بالقرب من المدرسة أو المنزل؟



وصف للبيئة المحلية

؟(حيوان/ نبات) وكيف قد تؤثر البيئة في  



درجة الحرارة

)الجو حار؛ لذلك قد تلهث الحيوانات أو تجد طرقًا أخرى لتهدأ )



كمية األمطار 

(عندما تمطر، يوجد ماء كثير للشرب)



مصادر الطعام أو المأوى 
من الشمسالتظللتحتاج بعض النباتات والحيوانات إلى 



البيئة الطبيعية
للكائنات الحيةتوفر الهواء، والطعام، والماء والمأوى



أنسان

نباتات صحراوية 

جمال

رمال

جبال

سماء

:أرى 



ضوء الشمس يتدفق إلى الماء

يمكنني استنتاج أن الماء ليست عميقة للغاية بسبب ضوء الشمس

سمك ملون

نباتات بحرية 

سمك القرش

ماء المحيط :أرى 



ضوء الشمس

سماء

شجر

أوراق شجر
:أرى 



ضوء الشمس

أشخاص

مباني

تمثال

سيارات :أرى 

شجر



.حياةأن البيئات الطبيعية توفر ما تحتاجه الكائنات الحية للبقاء على قيد ال

ما أوجه تشابه بين الصور األربعة ؟

ا من البيئات الطبيعية: الهواء  حيث إنه يشّكل جزًءا مهمًّ

ضوء الشمس 



هل عثرتم على أي شيء كان من صنع اإلنسان؟

الطبيعية؟لماذا نعتبر األشياء التي من صنع اإلنسان جزًءا من البيئة



البيئة الطبيعية



هو موطن للنباتات والحيوانات 

انات تمّد البيئة الطبيعية النباتات والحيو

بما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة





.يمكن أن يكون حوض النبات بيئة طبيعية للنبات

أي عبارة هي الصحيحة؟

هل حوض النبات بيئة طبيعية؟

.  حوض النبات يُعّد بيئة طبيعية للنبات

.يعتمد النبات على حوض النبات في مصدر طعامه، وماءه، والمأوى، والهواء حوله

بلى



.تحتاج جميع النباتات والحيوانات إلى ماء

أي عبارة هي الصحيحة؟

هل يمكنكم التفكير في نبات أو حيوان ال يحتاج إلى ماء للبقاء على قيد الحياة؟



.توجد حيوانات تأتي إلى البيئة الطبيعية من البيئة

.وأحد الحيوانات التي نراها غالبًا في الحديقة هو الطائر

.توجد عدة فصائل مختلفة من الطيور في مصر

ما الفرق بين  البيئات والبيئات الطبيعية ؟







ما هي أسماء بعض الطيور التي تعيش في منطقتنا؟

ماذا تأكل تلك الطيور؟



ما هي الحيوانات األخرى التي تعيش في بيئتنا ؟

ما هي األمور التي تحتاج إليها النباتات والحيوانات كي 

ية؟تتمكن من البقاء على قيد الحياة في البيئات الطبيع

.للقدرة على التنفس( أو الماء) الهواء 

.الغذاء من أجل األكل

.الماء من أجل الشرب

.أشعة الشمس للدفء

.المأوى



يتشارك الحيوانات والنباتات في نفس الصفة

.للقدرة على التنفس( أو الماء) الهواء 

.الغذاء من أجل األكل

.الماء من أجل الشرب

.أشعة الشمس للدفء



ها؟ من أين تحصل النباتات والحيوانات على احتياجات

من مكان بيئتها الطبيعية

ة منوإذا حصلت النباتات والحيوانات على ما تحتاجه للبقاء على قيد الحيا

ا للغاية .بيئتها الطبيعية، فهذا يعني أن البيئة تلعب دوًرا مهمًّ

.الطبيعيةتتعلمون الكثير بشأن الدور المهم الذي تلعبه البيئة

.الحيواناتإذا كانت البيئات المختلفة تساعد أنواًعا مختلفة من النباتات و







قطة 
.سناً حاّداً 30تمتلك القطط في أفواهها قرابة 

عضلة32تحتوي أذن القط على قرابة 

يمتلك القط لساناً شائكاً 

تحتوي عيون القطط على طبقة عاكسة

ال تستطيع القطط التركيز



األنترنت 

موقع موضوع 





هل البيئات الطبيعية تتغير؟

نعم 

الطقس  



هل البيئات الطبيعية تتغير؟

لتي ماذا سيحدث للنباتات والحيوانات التي تعيش بالقرب منا إذا تغيرت البيئة المحلية ا

نعيش فيها؟







هل غيّر حسام ونور بيئة الحديقة؟

هل أثرت أفعال الشخصيات في النباتات المزروعة في

الحديقة؟ أو في الحيوانات؟

ي النباتات تُؤثر التغييرات التي تحدث في البيئة المحلية ف

.  والحيوانات بدرجة كبيرة

ية؟ما هي الطرق التي يتبعها اإلنسان لتغيير البيئة المحل



يئة نعرف العديد من الطرق التي يُمكن أن يغيّر بها اإلنسان الب

.  الطبيعية

عيش في حيث تُساعد بعض التغييرات النباتات والحيوانات التي ت

.  البيئة الطبيعية

عض لكن هناك تغييرات أخرى تُسبب المشكالت، حيث يُمكن لب

.ذاتهالتغييرات أن تؤثر بالسلب واإليجاب في البيئة في الوقت



صورة مصر التي تم التقاطها

من طريق القمر الصناعي



وًرا حيث يلتقط ص—فوق كوكب األرض —هو عبارة عن كاميرا مثبتة في الفضاء 

. للنجوم والمجرات مثل التي درسناها في الفصل السابق

.ويُمكن أن يلتقط القمر الصناعي صوًرا لكوكب األرض مثل هذه الصورة

.  فهذه الصورة التُقطت لمصر من الفضاء

القمر الصناعي 



أن هذه هي مصر، ومن ثمَّ ما األشياء التي تالحظونها في الصورة؟

أين هو نهر النيل؟

على كيف يظهر نهر النيل مختلفًا من أ

وأسفل الصورة الملتقطة من القمر 

الصناعي؟

اللون األخضر بالقرب)وجود ألوان مختلفة 

لى ، والتغييرات التي تطرأ ع(من نهر النيل

لونه وشكله بالقرب من الجزء األسفل في

.الصورة



ما االتجاه الذي يتدفق فيه نهر النيل ؟

أن نهر النيل يتدفق من أسفل إلى 

.أعلى الصورة



الَسّد النهري 

اجته يُقرر اإلنسان في بعض األحيان ح

إلى التحكم في تدفق ماء النهر

؟لماذا يتحكم اإلنسان في تدفق ماء النهر

منع حدوث الفيضانات



الَسدّ 



الَسدّ 

هو حاجز في الماء يُمكن فتحه

كم وغلقه، يسمح هذا الحاجز بالتح

في كمية الماء التي تمر من 

.خالله

.  يُعد الَسّد العالي من أشهر السدود الموجودة في مصر

.ويقع هذا الَسّد على نهر النيل



أن هذه هي مصر، ومن ثمَّ ما األشياء التي تالحظونها في الصورة؟

منع حدوث الفيضانات

التحكم في كمية الماء



الَسّد العالي 



. تكونت بحيرة ناصر بعد بناء الَسّد العالي
.اولم تكن بحيرة ناصر موجودة قبل إنشاء الَسّد، وكان نهر النيل يفيض سنويًّ 

بحيرة ناصر 



. هو احتفال بدورة الفيضان السنوية لنهر النيل

ى ونهر النيل لم يفض بعد بناء الَسّد العالي، إذ نجحنا في السيطرة عل

.تدفق الماء

عيد وفاء النيل



.بناء الَسّد العالي علي نهر النيل للسيطرة على تدفق الماء

كيف غيَّر اإلنسان من طبيعة نهر النيل؟



ما هو شكل نهر النيل قبل بناء الَسّد العالي؟

.يًّا بعد البناءكان شكل النهر من خلف الَسّد قبل بنائه يُشبه شكله حال

حيث غمر الماء الذي حجزه الَسّد المنطقة الواقعة خلفه، مما أدى

. إلى تكّون بحيرة ناصر









.لنبات والحيوانتغييرات في البيئة؛ ألن اإلنسان له تأثير كبير في البيئات الطبيعية ل

.كما يجب علينا المحافظة على البيئة ألنها المكان الذي نعيش فيه

هل تتذكرون قصة حسام ونور في الحديقة؟

وكيف ساعدا النباتات؟

.  يعمل حسام مراقبًا لحديقته

. هو الشخص الذي  يُحافظ على البيئة

المراقب

متى كنت مراقبًا للبيئة التي تعيش فيها؟



هو الشخص الذي  يُحافظ 

. على البيئة

المشرف



يعمل حسام مشرفاً لحديقته

أشعر بالفخر لقيامي بدور المشرف في البيئة







ماذا قال حسام لنور وهما في الطريق إلى المدرسة؟

ماذا يحدث لو لم يتمكن حسام من ري نباتاته بانتظام؟ 

كيف ترغب نور في مساعدة حسام؟

.أنه روى اليوم النباتات ويجب ريها دائًما

تذبل وتموت 

تصنع منتًجا لري النباتات



ما هو اسم هذه العملية؟

عملية التصميم الهندسي



هو تصميم فكرة " شاِرك"إن الهدف من مشروع 

. تُساعد أحد الحيوانات التي تعيش في بيئتنا

كيف تُساعدنا عملية التصميم الهندسي في تنفيذ هذا المشروع؟

ما أسباب انجذاب الفراشات إلى الحدائق؟



ما هي النباتات التي تجذب النحل؟

ما هو نوع الطعام الذي تأكله الحيوانات؟

ما هو نوع المسكن الذي تحتاج إليه الحيوانات؟



ل الزهور التي توفر له النيكوتين النحل يفّضِ

النحل  علي رحيق الزهور يتغذا



تساعدني خلية النحل في تكوين العسل بداخلها 

وتعيش النحل بداخلها وتكوين ملكات 





علمية التصميم الهندسي 

.ي تعيش فيهافي ابتكار شيء يُوفر ألحد النباتات أو الحيوانات بيئتها الطبيعة الت

.علينا أو أن نُشِكّل مجموعات المشروع



يُصنَّع المنتج لحل مشكلة

نبدأ عادة باألفكار

تظهر خطوات العملية في شكل دائرة لوجود طرق دائمة 

.  تُحِسّن األفكار

:تتلخص األفكار المهمة فيما يلي 



رغد

خالد

محمود

لبني

سمر



ضع الماء كي تستخدمها الطيور في الشرب

سقايات للطيور





سقايات للطيور

تصنيع حاوية لتجميع ماء األمطار

مسبح للطيور

√



ا لتصنيع األش ياء؟لماذا تُعد الخطوات المتتالية أو العملية أمًرا مهمًّ

معرفة الشيء الذي تعتزم تصنيعه•

المواد المستخدمة فيه•

التكلفة المحددة له •

الوقت المستغرق إلكماله•



سقايات للطيور

فيديو طريقة التصنيع 

https://www.youtube.com/watch?v=t5rH4b4P8Rg&fbclid=IwAR2w39eoA8iHPIXrjOiegFVGUC-odyXf1jvu53cJPHh4GzRtuf1aqTjUi-U




كترزجاجة مياه كبيرة جردل كبير



سنتيمتر 45



عرف شكل القلم الرصاص، ومن ثمَّ أستطيع رسمه من ذاكرتي أو خيالي 

الهدف من هذه المهمة هو رسم األشياء التي نراها فقط



"المنظر الجانبي"
ألنني نظرت إلى القلم الرصاص من أحد جوانبه 



"منظًرا علويًّا"
.يبدو مختلفًا تماًما

.تظهر األشياء مختلفة جدًّا عند النظر إليها من اتجاهات مغايرة



"منظًرا سفليًّا"









ما المادة التي سيصنَّع فيها الجانب الخارجي للمنتج؟

ا؟وكيف يُمكن تجميع أجزاء المنتج معً 

بالستيك 





سقايات للطيور

فيديو طريقة التصنيع 

https://www.youtube.com/watch?v=t5rH4b4P8Rg&fbclid=IwAR2w39eoA8iHPIXrjOiegFVGUC-odyXf1jvu53cJPHh4GzRtuf1aqTjUi-U


تقطيع الفتحات في الجردل

م 
عل

لم
 ا
ن
 م

دة
ع
سا

لم
 ا
ب

طل
أ

تقطيع الفتحة في

غطاء الجردل

عمل فتحات صغيره

في الزجاجة المياه





مغطس للطيور

ما هو مقدار التسريب ؟

حاوية لحمل الماء للطيور 



منديل ورقي للتنظيف1

منديل ورقي للتنظيف2

منديل ورقي للتنظيف1

نعم

يصف كل تلميذ المشكالت التي واجه منتجل أثناء التصنيع 



سقاية للطيور للطعام 
التغييرات علي المشروع 

أنها تكون للطعام الطيور 



حبات حبوب طعام 10

حبات حبوب طعام 20

حبات حبوب طعام 30

نعم



سقاية للطيور للطعام والشراب  

من درجة بتموتاستخدمت الفكرتين بسبب أن بعض الطيور 

الحرارة العالية في بعض محافظات مصر  ممكن ننفذهم في 

المدارس ويكون فوق سطوح المدرسة أو في الفناء أو في 

كل ما تخلص  ويكون ثواب لينا ولألوالد  تتمليالشوارع بس  









ما المنتج الذي صنعته نور؟• 

نظام ريّ 

ما المشكلة التي واجهتها عند تصميم المنتج؟• 

يسرب بعض الماء

ي؟ كيف تعلمون أنها اتبعت عملية التصميم الهندس• 

استخدمت عملية التصميم الهندسي التي تعلمتها في

المدرسة وتتبعت في ذلك جميع خطوات العملية



اإلقناع 

إخبار األشخاص عن سبب

اعتبار فكرتنا أنها فكرة جيدة



نكتب خطابات إلقناع عائالتنا

طريقة إلقناع شخص ما



والدي

ماكينة فشار 

أصنعه في البيت لعدم شراء المنتجات، التي بها مواد حافظة لسالمه صحتي 



أبيع ألصدقائي فشار طبيعي وجميل 

اشتري المعدات لتصنيعه

وتعلمني كيف أستخدمه 







الوادي الجديد 

إدارة الداخلة التعليمية 
مدرسة عمر بن الخطاب  

مروة عبد الشافي مهدي سيد 





الدروس



1الدرس 



طبيعة

إنسان



إنسان

طبيعة



هذه األشياء طبيعية أم صنعها اإلنسان  

ما هي المادة التي صنع منها الشيء؟* 

؟(التصميم)كيف يبدو * 

أين يوجد؟* 

هل هو شيء حي؟* 

الحظ أن اإلنسان يستخدم المواد الموجودة في الطبيعة إلنتاج أشياء جديدة؟ 



مم صنع القلم الرصاص ؟

خشبا

رصاص أو جرافيت 

ألوان

معدنا

ممحاة

. يضع اإلنسان بعض المواد معا ويصنع قلم رصاص



صناعة أداة لنفخ البالونات

صنع؟شئأىمن 

الزجاجة صلبة، وتحافظ على شكلها

سكب القليل من الخل من العلبة في الكوب

أحيانا نستخدم الخل في الطبخ  . هذا خل

ماذا نسمي المادة التي نسكبها؟ 

سائل 



هل للسوائل شكل أم أنها تحتاج إلى أوعية؟

.نرى أن المواد يمكن أن تكون سائلة أو صلبة

. لكن توجد فئة أخرى يجب وضع المواد بها
.هذه الفئةفي الحقيقة ال يوجد في قائمتنا أي شيء مصنوع من. يصعب أن نرى هذه الفئة

آلة وحيث إنه من الصعب رؤية الغازات، دعونا نبني. موجود في الحالة الغازيةنتنفسهالهواء الذي 

.لمساعدتناالبالونةنفخ 

أن السائل يأخذ شكل العلبة التي يوضع في داخلها

السائل ال شكل له







https://www.youtube.com/watch?v=21oSDfk0ToQ

فيديو للتجربة

https://www.youtube.com/watch?v=21oSDfk0ToQ


ما الذي حدث عندما وضع البالون في الزجاجة؟

ال يحدث شيء 

ما الذي حدث لصودا الخبز؟

ال يحدث شيء ، صودا الخبز مادة صلبة

ما الذي حدث للخل؟

ال يحدث شيء ، الخل مادة سائلة



ما الذي حدث أثناء وضع صودا الخبز في الخل؟

تفاعل الخل مع صودا الخبز و ويخرج غاز الذي جعل البالون ينتفخ

ما الذي حدث للبالون؟ 

نفخ البالون

برأيك، لماذا حدث هذا؟
. لقد أنتجا ً غازاً . حدث شيء ما في الزجاجة عند خلط الخل وصودا الخبز



لكن ما الدليل الذي جعلني أقول إن هناك غازا قد تم إنتاجه؟

ال يمكننا رؤية الغاز، لكننا رأينا الفقاعات، وكذلك رأينا

.البالون وهو ينتفخ

. لقد كان غازا. الذي مأل البالون لم يكن شيئا صلبا أو سائال 



صلب     سائل     غاز



تفاعل الصودا الخبز مع الخل 

نفخ البالون

تكون فقاعات 





الثلج

هل الثلج صلب، أم سائل، أم غازي؟

صلب





ماء

أشياء مصنوعه من الخشب

أشياء مصنوعه من الحديد





ماء

نباتات

حيوانات





شجر

زجاج

منزل 



األشياء المصنوعة

من الخشب
الزجاجالورق 

المعدنالفخارالسيراميك



القماش اإلسمنتالبالستيك

التربةالنباتات الماء



كيفية تعرف األشياء

كيف نعرف أن هذه قطعة من الورق؟

:طرق تحديد المادة المصنوع منها الشيء 

.أنا أعرف أنها ورق ألنني أستطيع رؤيتها ولمسها 

.(  القوام، واللون، والشكل، وما إلى ذلك)خصائص العنصر -2

.  والطرق التي تستخدم الحواس وأن الخصائص هي ما تشعر بها الحواس

بواسطة حاسة اللمس( يالحظ)يتم الشعور به ( خاصية)القوام 



نحن نستخدم حواسنا كي نحدد المادة. هي صفات نستطيع مالحظاتها باستخدام حواسنا

. المصنوع منها الشيء

الخواص

ما الخاصيتان اللتان يتميز بهما هذا العنصر وتستطيع رؤيتهما؟

خشن صلب 



أحمر ، برتقالي ، أصفر ، أخضر ، أزرق ، 

بنفسجي ، وألوان أخري 

لون  

عالية ، هادئة ، منخفضة

األصوات



العطرة ، الكريهة

الروائح

ناعم ، خشن

األشياء

الذع ، حلو ، مر

الطعام



قلم الرصاص

.أشعر بأن القلم الرصاص صلب

. نعلم بأن المعدن مادة صلبة، وكذلك البالستيك والخشب



أعرف أنني إذا طرقت المعدن بالمعدن فسينتج عن هذا صوت معين

معدن



ولكن إذا طرقت المعدن بهذا القلم

فلن أسمع هذا الصوت

. أنا واثق من أنه غير مصنوع من المعدن



شنطة المدرسة 
بالستيكناعم 

شباك
خشبصلب  

ممحاة
مطاطصلب  



ورق

/أشجارناعم 
النباتات

مالبس

الخيوطناعم 



قلم الرصاص

تحافظ على شكلها . األقالم الرصاص فهي مصنوعة من الخشب وهو مادة صلبة

. نعلم بأن المعدن مادة صلبة، وكذلك البالستيك والخشب



هل تحافظ الماء على شكلها؟. لمس بعض الماء



.فهناك شيء مختلف في الماء عن القلم الرصاص

(.صلب)والقلم الرصاص ( سائل)الماء 



الماء تأخذ شكل الوعاء الذي يحتويها بينما ال ينطبق ذلك على المواد الصلبة



الثلج

ذوبان الثلج 





كيف تصفون حالة الماء؟ 

الحالة السائلةالحالة الصلبة 



كيف تصفون حالة الماء؟ 

تي عادة ً ما نفكر في الماء على أنها تأ

دائما في حالة سائلة



هل الماء يمكن أن يكون في حالة صلبة؟

. نعم، يمكن أن تصبح الماء في حالة صلبة عندما تتجمد

إذا وضعنا الماء في مكان شديد البرودة، فسوف تتحول إلى ثلج 



ماء 
الحالة السائلة 

فريزر 
مكان شديد البرودة

ثلج
الحالة الصلبة 

التجمد



تحول الحالة الصلبة إلى حالة سائلة  

ذوبان



حالة الماء الموجودة في الوعاء أثناء الحصة السابقة

ما إذا كانت هناك أي تغييرات طرأت على مستوى الماء منذ الحصة السابقة



حيث وصلت كمية الماء إلى أسفل. أن مستوى الماء قد تغير قليالً 

.هذا معناه أنه تبقت كمية قليلة من الماء داخل الوعاء

إلى أين ذهب الماء؟



قلت كمية الماء، حيث تبخر الماء السائل في الهواء وتحول إلى بخار ماء

بخار
تحول الماء في حالته السائلة إلى حالة غازية



بخار

ال يمكننا رؤية بخار الماء إال في وجود كمية هائلة منه



راهفالسحاب يعد مثاالً على بخار الماء الذي يمكننا أن ن



البخار الخارج من غالية الشاي



إذا كنا نريد تحويل الماء من 

الحالة السائلة إلى بخار، 

نضيف إليها حرارة، مثلما 

التواصل التجمد ذوبان نقوم

ا عندم. بغلي الماء في المغالة

في نضيف حرارة، فهذا يتسبب

.غليان الماء



هل تعتقدون أن حالة الماء صلبة، أم سائلة، أم غازية؟ 

أن الماء يمكن أن يأتي في الحاالت الثالثة





تسخينتحول الثلج إلى ماء

تبريدتحول الماء إلى ثلج



تسخينتحول الماء إلى بخار الماء

تبريدتحول بخار الماء إلي ماء
الماء الذى يتكون على السطح الخارجي لمشروب بارد



الماء الذى يتكون على السطح الخارجي لمشروب بارد

تحويل من غاز إلي سائل 





ما هي حالة الماء الموجودة على كوكب األرض؟

تقريباً مغطى بالماء-األرض -إن كوكبنا 



األرض، والماء، والسحب، والجليد 

الظاهر في الصورة 



إن سطح كوكب األرض يحتوي على وفرة من الماء، كما يحتوي الهواء 

. ثالثففي هذه الصورة، يمكننا فعليا رؤية الماء بحاالتها ال. كذلك علي ماء

تصعب رؤية الجليد في القارة القطبية

ورة الجنوبية نظراً للسحب الظاهرة في الص



.  تتواجد كميات كبيرة من الماء السائل على كوكب األرض

.في الحقيقة، فإن معظم سطح كوكب األرض مغطى بالماء السائل

.تذكروا أننا ننظر فقط في هذه الصورة إلى أحد نصفي الكرة األرضية

.  ةفنحن ال نستطيع رؤية النصف اآلخر حيث يتواجد الماء السائل بكميات كبير

 جليديةتتواجد الماء كذلك في صورة أبخرة تشكل السحب، وفي صورة ثلوج تشكل كتال



لقد تم التقاطها من مكان بعيد وأكثر برودة عن مصر



 ً .  هذا الشكل يسمى جباال ً جليديا

حيث تسمى الكتل الجليدية الكبيرة في المحيط بالجبال الجليدية

هل يعرف أحد منكم ما اسم هذا النوع   من التشكل الجليدي؟





ثلج-صلبة 

ماء  -سائلة 

سحب  -غازية 



الماء الذى يظهر بحالة غازية

أين يقع الماء التي تظهر في حالة غازية في هذه الصورة؟

. تكونت هذه السحب المتراكمة من بخار الماء



كيف يمكن وصف الماء السائل في هذه الصورة؟

وهو أن الماء السائل الظاهر في 

الصورة هي جزء من أحد المحيطات



خصائص ماء المحيط 

رطب

بارد 

عميق 

أزرق 

مالح



. تتميز المحيطات بملوحتها، لذا تسمي ماءها بالماء المالحة

-كأنهار مصر وبحيراتها-أما الماء الذي ال  يحتوي على الكثير من الملح 

 ً .فتسمى ماءاً عذبا



الماء المالح 

الماء المالح ّ غير صالح للشرب أو ري المحاصيل



الماء المالح والعذب  

.وارقالماء العذب والمالح يصلحان بالتأكيد للسباحة، والصيد، وركوب الز



أين نجد الماء العذب الطبيعي على كوكب األرض؟

البحيرات، واألنهار، وجوف األرض



لوفاء الني

أغسطس15

.توفير الفيضان لماء عذبة يتم استخدامها لزراعة المحاصيل التي هي ضرورية للغذاء



أين تقع األهرامات ؟



الشرب

الطهي

واالستحمام، وري المحاصيل، والسباحة، والصيد



مطاراألنهار، والبحيرات، والينابيع الجوفية، واأل

الماء جزء هام   جدا من حياتنا





أين هي أغلب الماء على كوكب األرض؟

المحيطات



إذا كان بإمكاننا شرب ماء المحيطات

.ال يمكننا شرب الماء من المحيطات مباشرة

ما هو نوع الماء الموجود في المحيطات؟ 

ماء مالح

.ألنها سوف تصيبنا باألمراض. ال يمكننا شرب الماء المالحة

.  نحتاج إلى ماء عذبة للشرب



ما هي األشكال الثالثة للماء؟

سائل و غازي و صلب 

ون الحالة الصلبة تكون ثلجاً، والحالة السائلة تك

.ماءاً، والحالة الغازية تكون بخار ماء



هل يمكننا صناعة الماء السائل من الثلج؟. نضع الماء السائل في المجمد لصناعة الثلج

اء سائلةبالنسبة إلى الماء، يمكننا تجميد الماء السائل لصناعة الثلج ثم تدفئة الثلج لتحويله إلى م



( البيض) بياض و الصفار

سائل



تم طهي البيضة 

صلب



ال ارتفاع درجة الحرارة

ي المواد عندما تقومون بسلق بيضة، حدث التسخين تغييرا ف

.  بحيث ال يمكنها الرجوع إلى حالتها المسبقة

وهذا هو واقع العديد من العناصر التي تطهى



اآليس كريم الذي ينصهر في يوم حار

هل يمكنكم أخذ السائل وإعادته مرة أخرى إلى حلوى مجمدة؟ 

نعم



هل تقوم الحرارة المنبعثة من الشمس بإذابة الصخور؟

.أن الحرارة المنبعثة من الشمس تعد عامال في اختيار مواد بناء المعالم التذكارية

نعم



الشمس/الحرارة

الرياح



الرياح

الرمال



األمطار

البرودة











المعلم التذكاري

. أنه هيكل لتكريم شخص معين أو حدث مهم في التاريخ



هل يمكن ألحد ما إخبارنا عن المعلم التذكاري الذي يعرفه وماذا يمثل؟

هل توجد أي معالم تذكارية في مجتمعنا؟

أين رأيتم المعالم التذكاري؟



طريق الكباش باألقصر



مسجد الناصر محمد بن قالوون في شارع المعز لدين هللا

(أكبر مجموعة من العصور الوسطى في العالم اإلسالمي)



ة،كاتدرائية القديس مرقس القبطية األرثوذكسية في العباسي

القاهرة



كوبري ستانلي باإلسكندرية



برج القاهرة



تمثال 

مصطفي كامل 



أبو الهول

األهرامات



ما المواد التي تستخدم في بناء تلك المعالم التذكارية؟

الطوب

الخشب

الخرسانة



م مالحظة أن األشجار والشجيرات تشكل أيضا جزءا من تصمي

المعلم التذكاري؛ لذلك يمكن اعتبارها مواد كذلك

الخشب شجيراتأشجار



المنحوتات الحجرية 



المنحوتات الخشبية



البراويز الورقية على الحوائط





قد يحتاج المتطلب الثاني الخاص بإضافة ماء أو غاز ألحد اآلثار

الماء كالنافورة

( مثل البالونات والبخار)والغازات 





المعالم التذكارية تساعدنا على تذكر شخص أو حدث

يمكن أن يكون شخصية هامة أو حدثاً سمعنا عنه. التفكير في شخص أو حدث نود تكريمه أو تذكره

؟(أو في بلدتنا)من هي إحدى الشخصيات الشهيرة في تاريخ مصر 

؟ (لك)ما أهمية هذا الحدث لمصر 

هل لديكم معلومات كافية عن هذا الشخص، 

أو هذا الحدث لبناء شيء يليق بهم؟ 



د مجدي يعقوب



تمثال



،إذا أردت تكريم شخص كان يبحر في النيل لعدة سنوات

.فقد أقرر صناعة معلم تذكاري يشبه المركب أو الشراع



المستطيل سيكون واحدا من أشكالي لتصميم الشراع

( غاز)أو يمكن دفع القارب بالهواء ( سائل)وضع قارب مصمت على الماء 





المستطيل

شبة المنحرف  مثلث 

دائرة 



مادة الصقةالفلالكرتون

فوم



بماذا كان يشتهر الشخص الذي ستقوم ببناء معلم له؟

أين حدثت الفعالية الخاصة بك؟

اري؟هل يمكنك استخدام المواد المتاحة لدينا في بناء معلم تذك

ما هي األشكال التي ستستخدمها لبناء معلمك التذكاري؟





شكل مغالة شاي





المتطلبات

األشياء التي يجب تحقيقها إلنجاز التصميم



استخدام المتطلبات ألنشاء قارب شراعي



أنه هيكل لتكريم 

شخص معين أو حدث 

.مهم في التاريخ



األهرامات أقدم معلم تذكاري 





. عندما أقوم بزيارة المعالم التذكارية، فغالبا ما أرى سائحين

ما معنى سائح؟ 

السائح 

هو شخص جاء من مكان مختلف لزيارة 

دولتنا أو مجتمعنا

تمثل السياحة أهمية بالغة لمصر



لم تعد زيارة السائحين إلى مصر أمرا مهما؟

تهانحن فخورون ببلدنا ونرغب أن يأتي اآلخرون لزيارته وفهم تاريخ مصر وطبيع



ماذا نتعلم نحن واآلخرون من المعالم التذكارية الخاصة بنا؟

انتمنى أن يزور السائحون المعالم التذكارية التي بنيناها ويعرفوا عن فكرتها أيض

تذكرة دائما ما أفعل شيئا واحدا وأنا أزور أي معلم َ تذكاري، أال وهو االحتفاظ ب! يا لها من معالم تذكارية رائعة

.  الدخول

هل زار أحد منكم أي معلم تذكاري أو متحف 

من قبل وحصل على تذكرة الدخول؟ 



أهرامات 



سم15

جميع األهرامات 





ما هو المكان الذي زرته بالتذكرة؟

ما المكتوب على التذكرة والذي 

ه؟سيجعلك تتذكر المكان الذي زرت

هل تحمل التذكرة أي تصميمات أو

صور؟

لماذا احتفظت بالتذكرة؟



ما سبب إعطاء التذاكر؟

الدفع

اإلعالن عن المعلم التذكاري

الحصول على تذكار للذكرى



فماذا يعني اإلعالن عن شيء؟

هة وسيلة غير شخصية لتقديم األفكار والسلع والخدمات بواسطة ج

.معلومة ومقابل أجر مدفوع







كيف تعرض التذاكر األثر أو الموقع؟

األلوان واألشكال واألنماط التي تراها



ما هي أوجه التشابه بين التذاكر؟

ما هي األشكال واألنماط التي تراها؟

ما هي الكلمات أو األرقام المكتوبة على التذاكر؟ 



ولماذا هي مكتوبة في مكانها هذا؟

ما هي المعلومات التي تتضمنها التذكرة؟

ما هو أول شيء تراه على التذكرة؟

وكيف تم وضعها على التذكرة للمساعدة في جذب انتباهك؟





جنيهات10
الوادي الجديد-القصر 

تراث العمارة اإلسالمية
000586



القصر اإلسالمية 

كل تلميذ يصمم تذكرة خاصة به 

الوادي الجديد-القصر جنيهات10

000586تراث العمارة اإلسالمية
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